
VAMOS	FAZER	ESTA	VIRADA?!
A melhor decisão da vida! A melhor e a mais importante decisão 

que fazemos na vida, certamente que é a de aceitar ao Senhor Jesus 
Cristo como nosso Salvador	pessoal; mas, após isso, devemos obter 
pela fé também a completa vitória sobre o pecado, o nervosismo, o 
ego, os vıćios, o ‘estopim	curto’, e sobre todos os outros defeitos de 
caráter! Caso a gente continuasse ainda sob o domıńio deles, a triste 
realidade seria a de que o inimigo ainda estaria realmente nos 
controlando. Ele teria apenas trocado de mão! Antes da conversão, 
nos controlava com a mão direita; e após, com a mão esquerda. Mas 
continuaria no controle! Não nos seria possıv́el dar um basta nisso, 
vencer o mal, libertar-nos, não apenas da culpa, mas também do 
domıńio do maligno? Ora, ora, o Senhor Jesus pode nos libertar, sim!

A	finalidade	do	Evangelho!
Sabe-se que o objetivo de Deus, através do Evangelho, é o de 

preparar pessoas para viverem eternamente; homens	e	mulheres	
que	 seja	 seguro	 salvá-los — fiéis, obedientes, dignos de Sua 
confiança, visto que a ‘angústia	 do	pecado’ não se levantará pela 
segunda vez lá, na Pátria celestial. Naum 1.9.

Assim, como você também almeja estar lá, faz-se mister que seja 
perfeitamente vitorioso sobre o ego, sobre o mal, o pecado nesta vida, 



pois, no dia do juıźo — que está HOJE acontecendo lá no santuário 
celestial, no céu! — perguntas semelhantes a estas é que estão sendo 
feitas: ‘Este	 homem	 nos	 inspira	 perfeita	 confiança?	 Podemos	
confiar	 plenamente	 nele?’ Certamente você também deseja ser 
daqueles, referente aos quais a resposta do Juiz vai ser um sonoro 
'SIM'! Amém?

Mas	é	possível	a	nós	—	homens	frágeis	—	obedecer	sempre?
Sim! É	perfeitamente	possível! Observe esta promessa: ‘Não	vos	

sobreveio	nenhuma	tentação,	senão	humana;	mas	fiel	é	Deus,	o	qual	não	
deixará	que	sejais	tentados	acima	do	que	podeis	resistir,	antes	com	a	
tentação	dará	também	o	meio	de	saída,	para	que	a	possais	suportar.’ (1ª 
Cor. 10.13). Portanto, a vitória nos é possıv́el! E o mais animador: E�  
Jesus quem a produz em nós; mas COMO?!

Após nos ter informado que ‘Todo	o	que	comete	pecado	é	escravo	do	
pecado’, Jesus nos garantiu completa vitória, liberdade integral do 
domı́nio do mal. ‘Conhecereis	 a	 Verdade [Jesus] e	 a	 Verdade	 vos	
libertará’ de	continuar pecando, e não para continuar pecando, pois 
‘a	todos	quantos	O	receberam,	deu-lhes	o	poder	de	serem	feitos	filhos	de	
Deus’. (João 8.34, 32;1.12)

‘Se,	pois,	o	Filho	vos	libertar,	verdadeiramente	sereis	livres’ tanto da 
culpa como do domıńio do pecado. ‘Para	esta	liberdade	foi	que	Cristo	
nos	libertou.’ (João 8.36; Gálatas 5.1). Que é Ele mesmo quem produz a 
vitória em nós, nos é informado em Judas 24: ‘Ora,	 Aquele	 que	 é	
poderoso	para	vos	guardar	de	tropeçar,	e	apresentar-vos	ante	a	Sua	
glória	imaculados	....’ E�  a Videira verdadeira que produz nos ramos [em 
nós], mas COMO? Como Ele nos liberta? Como se recebe o caráter de 
Cristo? Como Ele nos transmite Sua perfeição? Como viver 
vitoriosamente pela fé? O que significa ‘cultivar	a	fé’?

Houve	já	algum	vencedor	nas	minhas	condições?
Você lembra que um deles foi Enoque, o qual andou trezentos anos 

com Deus (Gênesis 5.22); outro foi Jó; outros ainda foram: Abraão, 
Isaque, Jacó, Elias, Moisés, Maria, etc. E ‘se	estes	e	estas,	por	que	não	
eu?’ Os que obtêm a perfeição de caráter, segundo o exclusivo juıźo do 
Senhor, não estão cientes desse fato, e assim nem pensam em declará-
lo.

Observe como Paulo, o apóstolo, expressou-se a respeito de sua 
própria experiência: “Não	 que	 já	 a	 tenha	 alcançado,	 ou	 que	 seja	
perfeito;	mas	vou	prosseguindo,	para	ver	se	poderei	alcançar	aquilo	
para	o	que	 fui	 também	alcançado	por	Cristo	 Jesus.	 Irmãos,	quanto	a	
mim,	 não	 julgo	 que	 o	 haja	 alcançado;	mas	 uma	 coisa	 faço,	 e	 é	 que,	
esquecendo-me	das	coisas	que	atrás	ficam,	...,	prossigo	para	o	alvo	pelo	
prêmio	da	 vocação	 celestial	 de	Deus	 em	Cristo	 Jesus.	 Pelo	que	 todos	
quantos	somos	perfeitos	tenhamos	este	sentimento.” (Filip. 3.12-15). 
Paulo estava inconsciente de sua perfeição!

Quem	foi	e	é	o	Exemplo	máximo	de	vitória	sobre	o	ego?
Jesus! Sem sombra de dúvidas! Jesus! E, para conseguir esse feito, 

Ele não Se serviu de nenhum poder extra, nem de qualquer outra 
vantagem especial, que não estejam amplamente disponıv́eis a todos 
nós. De fato, nem sequer por um pensamento Jesus cedia à tentação. Se 
nós aprendermos, e praticarmos o	método	que	Lhe	deu	vitória, nós 
também seremos vencedores! Eis como a isto Ele nos convida: ‘Ao	
vencedor,	 dar-lhe-ei	 sentar-se	 Comigo	 no	 Meu	 trono,	 assim	 como	
também	Eu	venci,	e	Me	sentei	com	Meu	Pai	no	Seu	trono.’ (Apoc. 3.21). 



Julga você que, leal e sincero como Jesus é, Ele nos faria esse convite se 
não nos fosse possıv́el vencer completamente, pela Sua graça e poder? 
Não! Ele bem sabe que, pela fé no poder divino, todo	homem	pode	
vencer perfeitamente, isto é, ‘assim	como	 também	Eu	venci’ (Apoc. 
3.21)! Amém?

Em	quais	condições	Jesus	foi	vitorioso?
Exatamente nas mesmas condições em que nos encontramos. 

Nenhuma vantagem. Nenhum poder extra que não esteja 
inteiramente disponıv́el também a nós. Como sabemos, Jesus — sendo 
Deus — esvaziou-Se de Suas caracterıśticas divinas a fim de viver 
entre nós. “Que,	embora	sendo	Deus, [Jesus] não	considerou	que	o	ser	
igual	 a	Deus	 era	 algo	 a	 que	 devia	 apegar-Se,	mas	esvaziou-Se	a	 Si	
mesmo,	vindo	a	ser	servo,	tornando-Se	semelhante	aos	homens.” (Filip. 
2.6-7 NVI). Ele esvaziou-Se:

a) de Sua onipotência. Por um lado Jesus afirmou que “Por	Mim	
mesmo,	nada	posso	fazer” (João 5.30), e por outro: “Para	Deus	tudo	é	
possível.” (Marcos 10.27). Logo, Ele esvaziou-Se de Sua onipotência 
divina a fim de viver como um de nós.

b) de Sua onisciência. Lemos em Lucas 2.52: “E	crescia	Jesus	em	
sabedoria	...”. Se Ele não tivesse Se esvaziado de Sua onisciência divina, 
nunca teria tido necessidade de crescer em sabedoria. Com estas 
palavras Cristo confessou que não era onisciente: ‘A	respeito	daquele	
dia	 e	 hora,	 ninguém	 sabe,	 nem	 os	 anjos	 do	 céu,	 nem	 o	 Filho,	 senão	
somente	o	Pai’. (Mateus 24.36).

c) de Sua onipresença. Como homem estava limitado a estar em 
apenas um lugar, por vez. Ele disse: ‘Convém	que	Eu	vá...’ (João 16.7). Se 
Ele estivesse Se considerando onipresente, não teria dito isso. Tendo-
Se esvaziado, tornou-Se nosso exemplo! Suas qualificações e atributos 
como Deus foram desativados, voluntariamente postos de lado, a fim 
de Ele poder viver como um de nós; a fim de Se colocar no nosso nıv́el. 
A Divindade permaneceu inseparável, imanente em Sua natureza 
humana pecaminosa: Jesus é ‘Emanuel’, ‘Deus	 conosco’! (Mateus 
1.23).

Tendo-Se esvaziado de Sua onipotência, de Sua onisciência e de Sua 
onipresença, Jesus assumiu mesmo uma carne pecaminosa,	
precisamente como a nossa. Sim! Com tendências hereditárias ao mal 
como as de um bebê que acaba de nascer. E�  isso	que lemos em Rom. 
8.3: “Porquanto	o	que	fora	impossível	à	lei,	no	que	estava	enferma	pela	
carne,	 isso	 fez	Deus	enviando	o	Seu	próprio	Filho	em	semelhança	de	
carne	pecaminosa	 e	no	 tocante	ao	pecado;	e,	 com	efeito,	 condenou	
Deus,	na	carne,	o	pecado.” Condenou-o por não ceder a ele nem em 
pensamento! Quando Jesus veio, havia aqui na Terra apenas uma 
espécie de carne humana: a com tendências ao mal. Ele condenou o 
pecado, isto é, a lei do pecado, em ‘semelhança	de	carne	pecaminosa’ 
por não ter, em nenhum instante, cedido às hereditárias más 
tendências dela. De acordo com Tiago 1.14-15, essas tendências a 
fazer ou a praticar o mal não são pecado; peca-se apenas quando 
voluntariamente cede-se a elas.

Como Ele herdou a condição de qualquer outro ser humano, ‘na	
verdade,	 não	 presta	 auxílio	 aos	 anjos,	 mas	 sim	 à	 descendência	 de 
Abraão.	Pelo	que	convinha	que	em	tudo	fosse	feito	semelhante	a	Seus	
irmãos	...	Porque	naquilo	que	Ele	mesmo,	sendo	tentado,	padeceu,	pode	
socorrer	aos	que	são	tentados.’ (Hebreus 2.16-18). Uma vez que os 
irmãos ‘são	 participantes	 comuns	 de	 carne	 e	 sangue,	 também	 Ele,	
semelhantemente,	 participou	 das	 mesmas	 coisas’ (verso 14). E 



mesmo assim: Ele ‘em	tudo	foi	tentado,	mas	sem	pecado’ (Heb. 4.15). 
E então, pela fé, podemos todos nós vencer? Sim!

Diferenças	entre	o	menino	Jesus	e	outro	bebê!
E�  óbvio que um bebê não nasce com duas naturezas: a divina e a 

humana, como Jesus. E, por ainda não saber como lidar com as 
tendências ao mal, herdadas de seus pais, toda criança cede a elas, 
pecando inconscientemente — sem culpa, obviamente — já nos 
primeiros momentos de vida. Isso, porém, não aconteceu com Jesus, 
pois Ele nunca cedeu ao mal, nem mesmo enquanto bebê. Lemos em 
Salmo 22.9-10: ‘Me	preservaste,	 estando	Eu	ainda	ao	 seio	de	minha	
mãe,	A	Tí	Me	entreguei	desde	Meu	nascimento’. Tal fato jamais ocorreu 
com qualquer outro ser humano. Entretanto, quanto à Sua natureza 
humana, ‘Deus	enviou	Seu	Filho,	nascido	de	mulher,	nascido	debaixo	da	
lei’ (Gál. 4.4) do pecado, tal qual outro bebê.

Paulo reconheceu ter nascido sob a condenação de ‘vendido	 à	
escravidão	do	pecado’ (Romanos 7.14), isto é: sob o domıńio da lei do 
pecado. Todos nós cedemos ao mal; mas Jesus não, nem mesmo 
inconscientemente. Davi reconheceu: ‘Eu	nasci	 na	 iniquidade,	 e	 em	
pecado	me	concebeu	minha	mãe’ (Salmo 51.5). Nasceu em pecado, a 
saber: sob o domıńio da lei do pecado, isto é, da lei de fazer o mal a 
Deus, a si próprio e ao próximo; mas não nasceu em culpa, 
obviamente! Pois ‘o	 filho	não	 levará	a	 iniquidade	do	pai’. (Ezequiel 
18.20). Assim, não herdamos qualquer culpa, oriunda do pecado de 
Adão. Nenhuma!

A	vida	devocional	do	Senhor	Jesus	Cristo!
Bem, sendo que na Terra Jesus esteve nas mesmas condições em 

que estamos, COMO fez Ele para dominar o Seu ego, as tendências ao 
mal, incrustadas em Sua natureza humana pecaminosa?

Jesus foi um dedicado estudante da Bıb́lia. Como, de fato, foi Ele 
quem nos recomendou três perıódos de oração — Salmo 55.17; Daniel 
6.10 — é óbvio que Ele mesmo praticava isso. E Ele também 
desenvolveu o hábito de manter Sua mente em ininterrupta 
comunhão com Deus Pai — 1ª Tess. 5.17 — e frequentava 
assiduamente a sinagoga (igreja) — Lucas 4.16.

Que	método	Jesus	usou	para	vencer?
Entretanto, na hora da tentação, quando o inimigo dEle se acercava, 

e tenazmente O tentava, o que fazia o Senhor Jesus? Certamente o 
amigo já reparou que, para cada tentação, Ele tinha uma única 
resposta: ‘Está	escrito’! Eis Mateus 4.1-11: ‘Então	foi	conduzido	Jesus	
pelo	Espírito	ao	deserto,	para	ser	tentado	pelo	diabo.	E,	tendo	jejuado	
quarenta	dias	e	quarenta	noites,	depois	teve	fome.	Chegando,	então,	o	
tentador,	disse-Lhe:	Se	Tu	és	o	Filho	de	Deus	manda	que	estas	pedras	se	
tornem	em	pães.	Mas	Jesus	lhe	respondeu:	Está	escrito:	Nem	só	de	pão	
viverá	o	homem,	mas	de	toda	palavra	que	sai	da	boca	de	Deus.	Então	o	
diabo	O	levou	à	cidade	santa,	colocou-O	sobre	o	pináculo	do	templo,	e	
disse-Lhe:	Se	Tu	és	o	Filho	de	Deus,	lança-Te daqui	abaixo;	porque	está	
escrito:	Aos	Seus	anjos	dará	ordens	a	Teu	respeito;	e	eles	Te	sustentarão	
nas	mãos,	 para	 que	 nunca	 tropeces	 em	 alguma	 pedra.	 Replicou-lhe	
Jesus:	 Também	 está	 escrito:	 Não	 tentarás	 o	 Senhor	 Teu	 Deus.	
Novamente	o	diabo	O	levou	a	um	monte	muito	alto;	e	mostrou-Lhe	todos	
os	reinos	do	mundo,	e	a	glória	deles;	e	disse-Lhe:	Tudo	isto	Te	darei,	se,	
prostrado,	 me	 adorares.	 Então	 ordenou-lhe	 Jesus:	 Vai-te,	 Satanás;	
porque	está	escrito:	Ao	Senhor	Teu	Deus	adorarás,	e	só	a	Ele	servirás.	



Então	o	diabo	O	deixou;	e	eis	que	vieram	os	anjos	e	O	serviram.’

Por	que	citar	a	Bíblia	com	fé	em	Seu	poder?!	Qual	é	o	efeito?
Para criar o mundo, Deus [Jesus] simplesmente falou! E Sua 

palavra, no ato, criou do nada, tudo o que vemos. Hebreus 11.3. 
Sabemos que esse mesmo poder	 criador ainda existe em Sua 
palavra! E, na hora da tentação, quando também a gente cita a 
Palavra com	fé, ela, instantaneamente,	cria	em	nós	o	conteúdo	
mencionado! Maravilha! Eis mais outros fundamentos bıb́licos dessa 
fantástica verdade: ‘Porque,	assim	como	a	chuva	e	a	neve	descem	dos	
céus	e	para	lá	não	tornam,	mas	regam	a	terra,	e	a	fazem	produzir	e	
brotar,	para	que	dê	semente	ao	semeador,	e	pão	ao	que	come,	assim	será	
a	palavra	que	 sair	 da	Minha	boca:	 ela	não	 voltará	para	Mim	vazia,	
antes	fará	o	que	Me	apraz,	e	prosperará	naquilo	para	que	a	enviei.’ 
(Isaıás 55.10-11). 

Segundo Apoc. 12.11, vence-se o diabo ‘pelo	sangue	do	Cordeiro	e	
pela	 palavra	 do	 seu	 testemunho’, isto é: por enfrentar todas as 
tentações, citando a Bıb́lia com fé em Seu poder ! Amém?

‘Procura	apresentar-te	diante	de	Deus	aprovado,	como	obreiro	que	
não	 tem	 de	 que	 se	 envergonhar,	 que	maneja	 bem	 a	 palavra	 da	
verdade’ (2ª Timóteo 2.15), isto é: que a cita na hora da tentação! A 
fim de não ‘se	envergonhar’ — por ter cometido algum pecado! — o 
cristão faz bom uso da ‘espada	do	Espírito,	que	é	a	Palavra	de	Deus’ 
(Efésios 6.17), citando-a no momento da tentação como Jesus. E Ela 
cria Seu conteúdo na mente dele!

‘Quanto	às	obras	dos	homens,	pela	palavra	dos	Teus	lábios	eu	me	
tenho	 guardado	 dos	 caminhos	 do	 homem	 violento.’ (Salmo 17.4). 
‘Escondi	a	Tua	palavra	 no	meu	coração,	para	não	pecar	contra	Ti.’ 
(Salmo 119.11). E Ela — a Palavra — que cria	a	vitória em nós!

‘O	Espírito	é	o	que	vivifica,	a	carne	para	nada	aproveita;	as	palavras	
que	Eu	vos	tenho	dito	são	Espírito	e	são	vida.’ (João 6.63). No momento 
da tentação, ao citarmos a Palavra com fé em Seu poder, recebemos 
tanto o Espírito	 Santo como a perfeita vida	 de	 Cristo; e assim 
cumpre-se, em nós, esta Escritura: ‘já	não	sou	mais	eu	quem	vive,	mas	
Cristo	[a Palavra]	vive	em	mim.’ (Gál. 2.20).

‘Visto	 como	 pelo	 Seu	 divino	 poder	 nos	 têm	 sido	 doadas	 todas	 as	
cousas	pelas	quais	nos	têm	sido	doadas	as	Suas	preciosas	e	mui	grandes	
promessas	 para	 que	 por	 elas	 vos	 tomeis	 co-participantes	 da	
natureza	 divina,	 livrando-vos	 da	 corrupção	 das	 paixões	 que	 há	 no	
mundo.’ (2a Pedro 1.3-4).

Todos	os	mandamentos	e	ordens	de	Deus	são	promessas, que 
automaticamente se cumprem a si próprias em nós à medida que as 
citarmos na hora da tentação, tendo plena confiança em Seu	poder	
criador! E quando Jesus nos aponta algum pecado ou algum defeito 
de caráter, é como se Ele Se aproximasse de nós e nos dissesse:	 ‘Eu	
tenho	exatamente	o	que	você	está	precisando!	Você	o	aceita?’ Amém?

‘Porque,	 embora	 andando	 na	 carne,	 não	 militamos	 segundo	 a	
carne...’ (2ª Cor. 10.3-5). ‘Militar	segundo	a	carne’ quer dizer: enfrentar 
as tentações sem citar a Palavra; seria tentar vencer forçando a nossa 
carne, o ego a agir corretamente; o que equivaleria a tentar erguer-se, 
por puxar-se pelos próprios cabelos! Seria estar sob a Antiga	Aliança 
que gera escravos do mal, do ego!

	‘Cheque	em	branco’,	assinado	por	Jesus!
Há um texto na Bıb́lia que tem chamado a atenção de cristãos, os 

quais o consideram como sendo um ‘cheque	 em	 branco’, com a 



autorizada e legıt́ima assinatura de Jesus. Está em João 15.7:
“Se vós estiverdes em Mim” [isto é, se	 estiverem	 em	 comunhão	

Comigo,	cientes	do	que	fiz	por	vocês,	participando	da	Minha	vida:
(1) conscientes que estiveram ‘em	Mim’ na Minha encarnação, e, 

assim consideram que também a natureza humana de vocês se	uniu à 
natureza da Divindade, e assim são ‘filhos	do	Altíssimo’ (Salmo 82.6), 
membros da Minha famıĺia divina/ humana, Meus irmãos;

(2) que estiveram ‘em	Mim’ na Minha vitória da manjedoura à cruz, 
e, portanto, sentem-se vitoriosos sobre o mal, o ego, assim como os 
israelitas quando viram que Davi vencera Golias. la Samuel 17;

(3) que vocês estão crucificados ‘Comigo’, mortos para o mal, para 
o ego, isto é, que estão dispostos a ‘antes	morrer	do	que	pecar’;

(4) que morri para salvá-los, perdoando-lhes a enorme dıv́ida e, 
assim vocês também perdoam todo tipo de ofensa do próximo;

(5) que ressuscitaram ‘Comigo’, e, portanto, também podem viver 
‘em	novidade	de	vida’ (Rom. 6.4), sendo perfeitamente vitoriosos; 

(6) que estão assentados à direita do Deus Altıśsimo ‘em	Mim’, 
participando do Meu ministério no Santuário celestial; 

(7) que estarão ‘em	Mim’ por todas as eternas eras vindouras, em 
tudo o que Eu, como Deus-homem, farei; 

(8) que todos os homens estão, legal e objetivamente, ‘em	Mim’, e, 
assim, tudo o que vocês lhes fizerem — quer seja bom ou quer seja 
mau — a Mim o fazem, porque também eles são Meus irmãos], “e	as	
Minhas	palavras	 	estiverem	em	vós”[de Gênesis a Apocalipse]  [isto é, se 
vocês, quando tentados, citarem a Bıb́lia com fé, como Eu o fiz], 
“pedireis	 o	 que	 quiserdes” [toda e qualquer vitória sobre as más 
tendências, o ego, as tentações, o mal],  [o poder “e	 vos	 será	 feito”
criador da Palavra de Deus infalivelmente o fará em vocês e, lhes dará 
a vitória; e, assim, Eu mesmo estarei produzindo perfeita obediência 
em vocês, instantaneamente, conforme lhes prometi].

Bem, já que dispomos do ‘cheque	 em	 branco’, assinado, vamos 
'preenchê-lo e descontá-lo' em toda tentação, como Jesus o fez!?

O	poder	da	Palavra	de	Deus	atuando	em	nós!	Jesus	agindo!
Observe agora a sabedoria contida neste ensinamento: “Sem	 a	

palavra	de	Deus	a	vida	do	homem	é	tão	destituída	de	poder	e	bondade	
quanto	a	terra	o	é	sem	a	chuva.	Mas	apenas	permitam	que	a	palavra	de	
Deus	caia	sobre	o	coração	como	as	chuvas	sobre	a	terra;	então	a	vida	
será	verdejante	e	bela	na	alegria	e	paz	do	Senhor,	e	frutífera	com	os	
frutos	da	justiça	que	são	mediante	Jesus	Cristo.	Não	são	os	seus	frutos	
aqui	descritos,	mas	os	frutos	de	Jesus.	‘Fará	o	que	Me	apraz.’ Isaıás 55.11. 
Não	se	deve	ler	ou	ouvir	a	palavra	de	Deus	e	dizer,	‘preciso	fazer	
isso,	 ou	 fazer	 aquilo’.	 Antes,	 deve	 permitir	 que	 em	 você	 ‘habite	
ricamente...	 a	 Palavra	 de	 Cristo’.	 Colossenses	 3.16.” (A. T. Jones). 
COMO? Ao citar um versıć ulo bıb́lico, na hora da tentação! Jesus é o 
Verbo, Ele é a Palavra. João 1.1-14.

O	que	significa	‘viver	pela	fé’	(Rom. 1.17)	ou	‘cultivar	a	fé’?
Significa ‘viver	pela	fé	no	poder	criador	da	Palavra	de	Deus’. 

Significa desenvolver o hábito de enfrentar toda e qualquer tentação 
com um ‘Assim	 diz	 o	 Senhor’, tendo plena confiança e absoluta 
certeza de que, ao pronunciarmos a Palavra de Deus, Ela manifestará 
Seu poder, criando em nós o que Ela declara, isto é, o conteúdo da 
citação. E�  essa a ‘fé	de	Jesus’ (Apoc. 14.12)!

“A	Palavra	de	Deus	deve	operar	em	você	para	levá-lo	a	fazer.	‘Para	
isso	 é	 que	 eu	 também	 me	 afadigo,	 esforçando-me	 o	 mais	 possível,	



segundo	a	Sua	eficácia	que	opera	eficientemente	em	mim.’ Colossenses 
1.29. Pela	fé,	considere	a	palavra	como	cumprindo-se	a	si	própria.	
A	palavra	do	homem	deve	ser	praticada	a	fim	de	ter	cumprimento.	A	
Palavra	de	Deus	opera	por	Si	mesma,	e	devemos	recebê-La	pela	fé	
dessa	maneira,	como	Palavra	de	Deus,	para	que	efetivamente	realize	em	
nós	o	propósito	divino.	'Pois	Ele	falou,	e	tudo	se	fez.' Salmo 33.9.... 

“A	Palavra	de	Deus	na	Bíblia	é	a	mesma,	na	vida,	no	Espírito,	em	
poder	criador.	Jesus	Cristo	falou	a	Palavra	por	ocasião	da	Criação,	e	Ele	
fala	a	Palavra	que	salva	e	santifica	a	alma.	‘Ela	realizará’...	a	salvação	
‘do’	pecado.	‘A	nós	foi	enviada	a	Palavra	desta	salvação.’	Atos 13.26. 
‘Agora,	pois,	encomendo-vos	ao	Senhor	e	à	Palavra	da	Sua	graça,	que	
tem	 poder	 para	 vos	 edificar	 e	 dar	 herança	 entre	 todos	 os	 que	 são	
santificados.’	Atos 20.32.

“Contudo,	quando	vier	o	Filho	do	homem,	achará	porventura	fé	na	
terra?” Lucas 18.8. A pergunta dirige-se a você, que está agora vivendo 
no fim dos tempos. Será você ‘justificado’, ‘santificado’, ‘purificado’ do 
pecado por	essa	Palavra? ‘Vós	estais	 limpos,	pela	Palavra	que	vos	
tenho	falado.’ João 15.3.	...	O	pecador	hoje,	pela	fé	na	Palavra	de	Deus,	
declara:	‘Se	queres	podes	salvar-me	do	pecado’,	e	Jesus	responde:	‘Quero,	
fica	limpo’.	Aceite	a	criadora	palavra	de	Deus!”	(Alonzo T. Jones). Eis, 
pois, ali o grande e excelente segredo da vitória! Essa é uma das 
grandıśsimas ‘boas-novas’!

Por	que	Jesus	ainda	não	voltou?
Por que nós, os cristãos do século 21, ainda não somos as 

testemunhas que Ele necessita! Não estamos ainda refletindo 
perfeitamente o Seu caráter! ‘O	Senhor	não	retarda	a	Sua	promessa,	
ainda	que	alguns	a	têm	por	tardia;	porém	é	longânimo	para	convosco,	
não	 querendo	 que	 ninguém	 se	 perca,	 senão	 que	 todos	 venham	 a	
arrepender-se.’ (2ª Pedro 3.9).

Quando houver em todas as raças e nações da Terra um grupo de 
cristãos praticando o método	de	Jesus, Ele voltará de imediato! Não 
antes! Ele virá apenas quando a ‘seara	 da	 terra’ estiver ‘madura’ 
(Apoc. 14.15), isto é: quando Deus Pai puder dizer ao Universo: “Aqui	
estão	os	que	guardam	os	mandamentos	de	Deus	e	a	fé	de	Jesus.” (Apoc. 
14.12 — RC). Diga-nos: Espera você ser um deles? Por que não? ‘Se	
estes	e	estas,	por	que	eu	não?’ 

Vamos	à	grande	festa	do	Evangelho? Mateus 22! 
‘Prepara-te	para	te	encontrares	com	o	teu	Deus’ (Amós 4.12) hoje, 

agora, já! E, para tanto, valha-se do eficaz método	de	Cristo! E, assim, 
vamos mesmo fazer a grande virada? O povo de Deus vai! ‘Está	escrito’ 
que vai! Estará você entre os vitoriosos? Lembre-se: Ele quer livrá-lo 
da culpa e do poder do mal.

Jesus está mui desejoso de ser recompensado por tudo o que fez 
pela humanidade: ver Seu caráter perfeitamente refletido em Seus 
irmãos terrenos! Façamos, pois, todo o possıv́el para alegrá-Lo sendo 
campeões em	dominar	o	 ego	pela	 fé	no	poder	da	Palavra	 e	 em	
divulgar	essa	‘boa-notícia’, porque ‘nunca	é	demais	um	infeliz	a	menos’! 
Assim, amigo: 

Bem-vindo ao Clube dos que almejam ser Suas	testemunhas,
obedecendo-Lhe	por	amor! Sim, por amor a Pai! Amém?

“O que guarda a lei, este é feliz”! (Provérbios 29.18)


